1er. Concurs de Dibuix “Fira del Vaixell d’Ocasió 2016”
BASES DEL CONCURS DE DIBUIX
1.Objecte del concurs
Presentació de dibuixos originals pel concurs de la Fira del Vaixell d’Ocasió 2016.
El dibuix guanyador serà la imatge del cartell promocional de la Fira de 2016.
2.Participants
Podran concórrer al concurs totes les persones físiques que ho desitgin.
3.Premi
El dibuix guanyador obtindrà un premi de 800 euros, subjecte a tributació del IRPF i serà la
imatge del cartell de la Fira de l’any 2016.
4. Característiques de l’obra
4.1. Format: S’ha de presentar en format vertical, mida DIN-A3, en suport rígid (cartró ploma) i
en suport digital (arxiu “jpg” preferiblement) i d’alta resolució.
Només es podrà presentar una obra a concurs.
4.2. Estil i tècnica: tècnica de dibuix lliure, si bé requerirà que sigui adaptable a la posterior
edició del mateix en altres materials de difusió que s’editaran prenent la idea original com a
base (cartells, lones torretes, programa de mà, banderoles).
Caldrà que el dibuix sigui original i no sigui reproducció total o parcial d’altra o altres obres ja
executades o en execució.
4.3. Text: El dibuix haurà d’incloure el següent text:
XXVIII FIRA DEL VAIXELL D’OCASIO DEL PORT D’EMPURIABRAVA
Del 19 al 27 de març de 2016
Cal que en la part inferior del cartell s’hi reservi un espai suficient on figuraran els logotips de
la Fira, el de l’Associació de Nàutiques, el del Centre Emprèn, el de l’Ajuntament i el de la
concessionària de la Marina.
4.4. Presentació: Els treballs no podran anar signats i en el moment de la presentació s’haurà
d’entregar juntament amb el dibuix en un sobre tancat les dades identificatives de l’autor
(nom i cognoms, NIF, adreça postal, adreça electrònica i telèfon de contacte), així com una
breu explicació del contingut i criteri adoptat en un màxim d’un foli d’extensió.
4.5 Temàtica: La base temàtica serà la que l’autor cregui que pugui ser adient per la
presentació al públic de la fira del Vaixell d'Empuriabrava.

5. Terminis i lloc de presentació
El termini de presentació dels treballs serà des del dia 28 de març fins el 15 de juny de 2015 al
Centre Emprèn d’Empuriabrava, de dilluns a divendres en horari de 8h a 15h.
6. Jurat, criteris i resolució
6.1. Jurat:
El jurat estarà integrat per:
- 1 representant de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries
- 2 representants de la Fira del Vaixell d’Ocasió, Cegra Internacional SL
- 1 representant de l’Associació d’Empreses nàutiques d’Empuriabrava
- 1 expert gràfic/artístic
6.2. Criteris de valoració:
· La idoneïtat temàtica en base al punt 4.5 d’aquestes bases.
· L’originalitat de la proposta. Tots els treballs hauran de ser originals i d’autoria pròpia.
· La qualitat artística i tècnica de l’obra, els elements visuals i la composició.
6.3. Resolució:
a) El concurs podrà ser declarat desert en el cas que els dibuixos presentats no tinguin la
suficient qualitat tècnica; en aquest cas, el jurat podrà decidir encarregar el cartell a un/a
artista de prestigi, o a un estudi gràfic.
b) El Jurat podrà imposar alguna modificació a nivell de tonalitats i/o de tipografia, prèvia
consulta i col·laboració amb l’autor.
c) El veredicte del jurat serà inapel·lable.
d) Els treballs no guanyadors quedaran en propietat de l’ajuntament de Castelló d’Empúries si
transcorregut un mes de la publicació del dibuix guanyador les persones interessades no els
han recuperat a les oficines del Centre Emprèn d’Empuriabrava.
7. Propietat
L’acceptació del premi implica la cessió en exclusiva a l’Organitzador de la Fira, Cegra
Internacional, S.L. dels drets d’explotació del dibuix seleccionat, concretament els referits a
reproducció, distribució i comunicació, per a qualsevol país del món i en qualsevol modalitat
d’explotació, distribució, suport, format i mitjà, inclosos els audiovisuals, els informàtics, els
multimèdia, els telemàtics, etc. El dret de transformació s’entén exclusivament per al disseny
d’edicions de la Fira de qualsevol mena.
8. Acceptació de les bases:
La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de les bases, així com de les decisions
interpretatives adoptades pel jurat.
Per a qualsevol consulta els interessats poden contactar enviant un missatge per correu
electrònic a: castelloempren@castello.cat o bé al telèfon d’informació: 972 45 68 17

